
المناهج تصمٌم 

 التعلٌمٌة
 باستخدام الحاسوب واألجهزة اللوحٌة  

   

 نبٌله خلٌل هللا نذٌر قاري 



هلل الذي لواله ما جرى قلم وال تكلم لسان والصالة والسالم الحمد   

 على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 

 من جعلت المعلوماتٌة والثورة واالٌباد الحاسوبك الحدٌثة التقنٌات

 التطورات هذه لمواكبة السلٌمة القرارات اتخاذ الضروري

 المجاالت معظم فإن ولهذا ,الحٌاة لمتطلبات السرٌعة واالستجابة

 للنهوض معها والتعامل واالٌباد الحاسوب اقتناء على تعمل بفروعها

 .العمل مجال فً التطور من متقدم بمستوى

 بدمج تهتم أن ٌجب التً المجاالت أهم من التعلٌم مجال أن سٌماال

 علٌها تركن التً األساس ألنها وذلك التعلٌمٌة بٌئتها فً التقنٌة

 اقتناء الجمٌع على السهل من أصبح ألنه وكذلك ,األخرى المجاالت

 .ونحوه أمور وأولٌاء وطلبة معلمٌن من واالٌباد الحاسوب

 التربوي اإلصالح جوهر ٌعتبر التعلٌم فً واالٌباد الحاسوب فدمج  

 من العدٌد وإكسابه ,المتعلم تعلٌم إلى ٌهدف التً التقنٌة على المعتمد

 من ٌجعل مما المتعلم حواس جمٌع تحاكً مختلفة بطرق المهارات

 المعلم ٌحتاجه ما بعض جمعت هذا كتابً وفً التعلم أثر بقاء السهل

 .االٌباد وتطبٌقات الحاسوب برامج من

 الوقذهح 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 



 الصفحة الموضوع 

   4 برامج العروض التقدمٌة 

   9 صناعة االفالم  برامج

 12 افالم الكرتون التفاعلٌة   برامج صناعة

   16 التفاعلٌة الدروس برامج انشاء

 19 التعلٌم  أثر استخدام األجهزة اللوحٌة فً

 20 االٌبادتطبٌقات 

 21 فً الصف  اآلٌبادطرٌقة استخدام 

 22 برنامج اٌر سٌرفر

 23 تطبٌقات الواقع المعزز التفاعلً 

 25  تطبٌقات الكتب السجالت االلكترونٌة 

 28 تطبٌقات مساندة لالستراتٌجٌات

 32 تطبٌقات المواد 

  33  تطبٌقات خاصة لمادة الرٌاضٌات

   39  تطبٌقات خاصة لمادة العلوم

 42    تطبٌقات خاصة لمادة لغتً ومواد الدٌن

 45    تطبٌقات لتعلم اللغة اإلنجلٌزٌة 

 48    تطبٌقات لذوي االحتٌاجات الخاصة

 51  الخاتمة

 52 المراجع

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 



تزاهج 

العزوض 

 التقذيويح 

4 



 برنامج البوربوٌنت

نقدٍمٍووه هووب برنووامت ٍموونشدء عنوووا  عوورب  

ٍنٍح لك جوذ  إلكنربنٍة بهذا فٌ وكل ورائح 

 .الطال  بٍشنصر البقتاننباه 
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 Mohamed Ismail 

 القناةتابع هذه للتعرف علً شرح البرنامج 

PowerPoint 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC59pRDaaVICh_Efh-CksRYQ


ٍعنبوووور برنووووامت برٍوووولً موووو   ووووو ر البوووورامت 

المنشصصة فٌ إنوا  العرب  النقدٍمٍوة بعواد  

موووا ٍمووونشدء هوووذا البرنوووامت فوووٌ إنووووا  الووودرب  

بالوووربتات بتٍووم ٍوونء عرجوو ا كمجمبعووة موو  

الورائح نماماً كما هب فوٌ برنوامت ماٍكربموبفت 

ببرببٍنووتب باعجووافة إلووي العدٍوود موو  الممٍوولات 

 .األشرى

 برنامج برٌزي
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  عبدالعلٍل ابراهٍء عبداللطٍف الصنٍع

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

Prezi 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCnBxIvdJXp0El_mwefyYrig


 برنامت لعمل عرب  

 نقدٍمٍة ثالثٍة األبعاد 

 3D إٌرورابرنامج 
Aurora 3D   
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  عبدالعلٍل ابراهٍء عبداللطٍف الصنٍع

Aurora 3D   

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCnBxIvdJXp0El_mwefyYrig


 برنامج فوكسً 

 دا  ممٍول  عنووا   Focusky ٍعنبور برنوامت 

عووورب  نقدٍمٍوووة اتنرافٍوووة بطرٍقوووة إبداعٍوووة 

نموونعمل مووتثرات ب نقنٍووات فرٍوود ب مووبا  عبوور 

عوور  ووورائح  ب عبوور مقوواطع فٍوودٍب منتركووة 

 .نعنمد نقنٍة النقرٍ  باعبعاد البصرً
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  عبدالعلٍل ابراهٍء عبداللطٍف الصنٍع

Focusky 

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCnBxIvdJXp0El_mwefyYrig


 تزاهج

 صٌاعح  األفالم   
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ٍمكنووك موو  شاللووه دمووت الصووبر بمقوواطع ال ٍوودٍب 

بنتبٍل ووا إلووي  فووالءب بٍمكنووك موو  شاللووه  ٍجوواً 

إجووافة مقوواطع صووبنٍة  ب تنووي مقوواطع ممووجلة 

بصبنكب بٍممح لك البرنامت بإجوافة النصوب  

فووووٌ  ً جوووول  موووو  ال ووووٍلءب بكووووذلك المووووتثرات 

البصوورٍة النووٌ نشلوو  جووباً موو  النجووان  بنجعوول 

 .فٍلمك ٍبدب بكأنه  عد فٌ مكا  عالٌ االتنرافٍة

 مٌكربرنامج موفً 

10 
  بٍبقي الت 

Movie Maker 

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCobkw-6Ft3QbnVK0iGISSRA


 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

البرنووامت ٍمكنووك موو  نصوومٍء عوور  مننووابع 

للصووووبر بإجووووافة األفووووالء بالصووووبت بوووووكل 

  .  اتنرافٌ رائع

Proshow 
Producer 

 برودٌوسر بروشوبرنامج  
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gari nabeelah 

Proshow Producer 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA


تزاهج صٌاعح 

الكزتىى  أفالم

 التفاعليح 
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 فٍدٍب إنوا  امنعماله شالل م  ٍمكنك مبقع

 منتركة رمبء وشصٍات  ب منتركة رمبء

 وٌ  كل المبقع لك ٍبفر تٍم بم بلة

 رغبنك تم  النعدٍل مبى علٍك بما جاهل

 .اشنٍارانك ب

  انٌمٌكربرنامج 

  المرود  الطالبٍة بدرٍه الغامدً

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 Animaker 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCUiqGEriRerQCpDYz088qdA
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 مصبر  عرب  إنوا  شدمة ٍقدء  Powtoon مبقع

 بالصبر النصب  دمت طرٍ  ع  بذلك اتنرافٍة

 األٍقبنات م  بالكثٍر بالعناصرالمنتركة بالنأثٍرات

 فٍ ا بالنتكء الصبت مل ات دمت إمكانٍة مع الجاهل 

  بعد بالغةب بم بلة اللمنٌ الورٍط شالل م  جمٍعا

 ٍمكنك  ب الٍبنٍب  إلي ال ٍدٍب نصدٍر ٍمكنك االنن ا 

 .االجنماعٍة الوبكات فٌ مواركنه

  بوتونبرنامج  

PowToon  

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

   مل عبدهللا المنٍدً

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC5yiPYdd64I23XXSWGPi9Kg
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 ب  الٍو  الكرنوب   فوالء بهب مبقع لصونع 

بمجانٌ م  دب  نثبٍت برنامت باتود بهوب 

ٍمكنووك مبقووع بووه العدٍوود موو  الملاٍووا ب كمووا 

ننتورك ب بصوبنك ب نونكلء جعل الوشصٍة 

 . به متثرات كثٍره

   انمٌشنبرنامج  قو 

Go Animate 

 Trj361  

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC3WTd-m87uXNa-CG9VMridg
https://www.youtube.com/channel/UC3WTd-m87uXNa-CG9VMridg
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 تزاهج إًشاء  

 الذروص التفاعليح 



هووب برنوووامت ٍنووٍح للمعلوووء إننوووا  درب  

ن اعلٍووة جذابووة باموونشداء  دبات بطوور  

لجعوول الوودر   كثوور ن وواعال كمووا ٍمكوو  

عر  الببرببٍنت مو  شوالل البرنوامت 

بالكنوووو  اعلكنربنٍووووة بإدرا  الصووووبر 

 .  باألصبات بالعدٍد م  الممٍلات

 اًسثايزاكتف  تزًاهج 
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ActivInspire 

 Saq Ateka 

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
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 سبكترونبرنامج  

النكنبلبجٍوا النوٌ بود ت بموائل نعد المببر  الن اعلٍة باتد  م  

بمب   همٍن ا فٌ النعلٍء ب ف ٌ نماعد علي نننور فٌ المدار  

ثووار  التووبار إنمو ٍل العملٍووة النرببٍووة فووٌ المودار  موو  شووالل 

بالنقاش اثنا  العر  للدر  كما نجذ  اننبواه الطالو  بنجعول 

ف ذا ٍممح ب نركٍله  قائء طبال المد  اللمنٍة للتصة الدرامٍة 

كموا  ن وا نمواعد المعلموٍ  . للطال  فٌ لٍواد  النوواط بالنعامول 

علي بجع شطة قبل البد  بالتصة م  شالل النرنٍ  بالننظٍء 

ف وٌ نشودء ب مو  الصوبت بالصوبر  بإجافة بعو  الجمالٍوات 

بلكوووٌ ٍووونء  جمٍوووع متنبٍوووات الووودرب  بالمقوووررات الدراموووٍة 

 . مبكنرب امنشداء البرنامت البد م  نبفر مببر  

Specktron 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 



منظومزززززة  ٌمكززززن اسزززززتخدامها وتوظٌفهززززا فزززززً اللوحٌزززززةاألجهزززززة إن 

تقدمزه مزن مزا  أو مزن تقنٌزات تلك األجهزة ومن خالل ما تحتوٌه التعلٌم

ٌمكن أن تقزدم فوائزد عدٌزدة للعملٌزة التعلٌمٌزة , وتعطزً فرصزا  خدمات 

الزتعلم مزدى  نمطجدٌدة للتعلم التقلٌدي فً الفصول الدراسٌة وكذلك فً 

 . الحٌاة خارج هذه الفصول الدراسٌة

 التعلٌم  أثر استخدام األجهزة اللوحٌة فً

 .األجهزة اللوحٌة بالتعلٌم خصائص 

 .التعلمعلى أن ٌكون هو محور عملٌة تساعد األجهزة اللوحٌة الطالب •

نشاط الطالب األجهزة اللوحٌة إلى ٌؤدي التعلم عن طرٌق استخدام •

 .وفاعلٌته فً تعلم المادة العلمٌة ألنه ٌعتمد على التعلم الذاتً 

  وصورمتحركة,ٌقدم المحتوى العلمً فً هٌئة نصوص , وصور ثابتة •

 ., ولقطات فٌدٌو, ورسومات 

ٌمكن للطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم بدالً من االختباء •

 .وراء شاشات الكمبٌوتر التقلٌدٌة 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  19



تطثيقاخ 

 االيثاد

20 



 في الصف  اآليثادطزيقح استخذام 

 :  فٜ اىصف َٕا  اٟٝبادْٕاىل غشٝقخاُ العخخذاً 

(   ( Data showبضٖاص عشض اىبٞاّاث  “ آٝباد “ٝخٌ ح٘صٞو اىضٖاص اىي٘عٜ  -1

اىشعَٜ أٗ أٛ ( آبو ) بعذ ششاء اى٘اصيت اىَْاعبت ىيضٖاص اىَغذد ٍِ خاله ٍ٘قع 

      ٍ٘قع آخش 

بضٖاص اىنَبٞ٘حش باعخخذاً عذة بشاٍش (   اٟٝباد) ٝخٌ ح٘صو شاشت  -2

 ٗىخشغٞو اىبشاٍش ٝضب

   ٗاٟٝبادح٘فٞش شبنت اّخشّج ٗاعذة فٜ مو  ٍِ صٖاصٛ اىنَبٞ٘حش  -1

ششاء اىبشّاٍش اىزٛ حخْاعب ٍع ّظاً اىخشغٞو اىَْاعب ىضٖاصك ْٗٝذٗص أٗ    -2

   اٟٝبادٗحغَٞو ّفظ اىبشّاٍش عيٚ صٖاص , ٍاك ٗاىقٞاً بخزبٞخٔ 

 :  بعط اىبشاٍش اىَْاعبت ىٖزٓ اىطشٝقت ٍِ اىخ٘صٞو ٕٜ 

Airserver  

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  21



الووذً ٍنووٍح لووك بوووبك ج ووالك  AirServerبرنووامت   

موع ج والك   iOS 5)علٍوهمثبوت ) اآلٍ وب اب  اآلٍبواد

 بMirroringب  AirPlayب بن عٍول شاصوٍة الكمبٍبنر
بوكل منكامول علوي واووة  اٍبادكباالمنمناع بصبر  

 آٍبواد ب  آٍ وب نوغٍل ج الٍ  إمكانٍة مع  الكمبٍبنرب 

 .باتد علي واوة 

 اٌر سٌرفربرنامج 
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Trainer Hana هنا  الترك  

 القناةتابع هذه شرح البرنامج على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCtdXMZF7ORoaJ-RQYGiFqCA
https://www.youtube.com/channel/UCtdXMZF7ORoaJ-RQYGiFqCA


تطثيقاخ الىاقع 

 الوعشس التفاعلي 
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  Aurasma 
حقووً٘ فنووشة اىَشووشٗد اعووخخذاً حقْٞووت اى٘اقووع اىَعووضص ٕٗووٜ حقْٞووت  

عذٝزووت َٝنووِ ٍووِ خالىٖووا ّقووو اىصوو٘س ٗاىشووشٗعاث  ىووٚ اىنخوووب 

ٝوخٌ  Aurasmaاىَذسعٞت ٗصعيٖا حْبط باىغٞاة, باعوخخذاً حطبٞو  

ح٘صٞٔ مواٍٞشا اىَ٘باٝوو  ىوٚ اىنخوام اىَذسعوٜ ٍٗوِ روٌ حظٖوش بٞ وت 

اىخووٜ  ٗاىفٞوذٕٗاثحفاعيٞوت حغخو٘ٛ عيووٚ اىشوشط اىصو٘حٜ ٗاىصوو٘س 

 اىنخبحَج  ظافخٖا عابقاً عيٚ 

Zappar 
 خالىٖااعخخذاً حقْٞت اى٘اقع اىَعضص ٕٜٗ حقْٞت عذٝزت َٝنِ ٍِ 

 ّقو اىص٘س ٗاىششٗعاث  ىٚ اىنخب اىَذسعٞت 

Layar 

منصو ح “ٍقبء بنتبٍول كوامٍرا الجوبال إلوي موا ٍمومي  هب برنامت  

نصوو ح العووالء موو  تبلووك بنظوور    ب تٍووم ٍمكنووك موو ”عووالء تقٍقووٌ

شوالل مو  مشنل ة ذكٍةب نجعلك نواهد نقواط معلبموات لوء نوواهدها 

 مباور  بٍنء ذلك م  شالل  المبقع للعملالكامٍرا 
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 amr-Al ebtesam 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  شمرٍة العبد

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCEM1e6u1GhbjJDLxI-yf1uA


 تطثيقاخ الكتة 

 والسجالخ اإللكتزوًيح 

25 



 الوٌاهج الذراسيح 
حطبٞوو  اىَْووإش اىذساعووٞت حطبٞوو  َٝنووِ اىَعيَووت ٍووِ حغَٞووو اىَْووإش 

اىذساعٞت ٍع  ٍناّٞت حصوفظ اىنخوام اىذساعوٜ بشونو صَٞوو ٍوع  ٍناّٞوت 

 حغضٞو اىَالعظاث عيٚ صفغاث اىنخام 

 حقيثح الوعلن 
حعيوٌٞ )حطبٞ  َٝنِ اىَعيَت ٍِ حغَٞو اىنخب اىذساعٞت بشخٚ اىَذاسط  

ٍوع ( ٍذاسط خاسس اىََينت ,سٝاض أغفاه , ٍغ٘ أٍٞت , فنشٛ , عاً 

خاصووٞت حغَٞووو دىٞووو اىَعيووٌ ٗمخووب ايّشووطت اىصووفٞت اعووٌ اىَغووخخذً 

ٗميَت اىَشٗس فٜ ٕزا اىخطبٞ  ّفظ اعوٌ اىَغوخخذً ٗميَوت اىَوشٗس فوٜ 

 ّظاً ّ٘س 

 الجذول 
حطبٞ  ٝغاعذ اىَعيَوت فوٜ حغوضٞو اىضوذٗه اىذساعوٜ ٍوع خاصوٞت 

 اىخْبٞٔ قبو ّٖاٝت اىغصت أٗ قبو بذاٝت اىغصت 
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 Rawhi Moneer 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  الثمالٌعال   مشنلف_نعلٍء

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 AlQulibSaleh  

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCOXwxVk9CgRS-FlzqF7Q8zw
https://www.youtube.com/channel/UCOXwxVk9CgRS-FlzqF7Q8zw


 teacher kit  

حطبٞ  َٝنِ اعخخذأٍ ىخعضٝض اىفشدٛ ىطاىبواث اٗ حعضٝوض اىَضَ٘عواث 

ٍووع  ٍناّٞووت اىخ٘اصووو بووِٞ اىَعيَووت ٗأٗىٞوواء ايٍوو٘س فووٜ عوواه س بووج 

 اىَعيَت بزىل

 Cam scanner 
حطبٞوو  سا ووع ىخصوو٘ٝش اى٘رووا   ٗ اىخقوواسٝش اى٘سقٞووت بشوونو دقٞوو   

ٗبض٘دة عاىٞوت َٝنوِ االعوخفادة ٍْؤ فوٜ حصو٘ٝش ايٗسام اىشعوَٞت 

 .  ىشفعٖا عيٚ ّظاً فاسط اٗ ّظاً ّ٘س

ٝعخبش ٕوزا اىخطبٞو  بوذٝو  ىنخشّٗوٜ سا وع ىغوضو ٍخابعوت اىطاىبواث اىو٘سقٜ ٍوع  

 ٍناّٞووت اعووخخذأٍ ىخعضٝووض عووي٘ك اىطاىبوواث اخٝضووابٜ ٍووِ خوواله قا َووت خاصووت 

ٗحخبع عع٘س ٗ ٞام اىطاىباث فٜ قا َت أخشٙ ٍع حَٞضٓ بعشض حَزٞوو بٞواّٜ 

 .  ىخقاسٝش بشنو حيقا ٜ

  Class Dojo  
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  علٌ الم ناح

 gari nabeelah 

  النقنٌ نبٍنمبفرٍ  

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCQZEX545NFB_owzHZuN0GfA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ


تطثيقاخ هساًذج 

 لالستزاتيجياخ

28 



حطبٞ  َٝنِ اىَعيَت ٗ اىطاىبت عيٚ عذ ع٘اء ٍِ اّشاء خشا ػ 

 بشنو عٖو ٍٗٞغش  ٍفإَٞٞٔ

   simple mind 

حووام ٍووِ أفعووو اىخطبٞقوواث خّشوواء أعوو يت  حوواْٜٝٝعخبووش حطبٞوو  

حفاعيٞووت باعووخخذاً اعووخشاحٞضٞت اىَفووإٌٞ اىنشحّ٘ٞووت ٍووع  ٍناّٞووت 

حغضٞو اىص٘ث ٗ ٍناّٞت حغَٞو أع يت حفاعيٞت ٍِ اىخطبٞو  فوٜ 

 شخٚ اىَْإش اىذساعٞت 

 tiny tap  
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 islamyajarallah 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  نكنبلبجٍا النعلٍء

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCMnORWVA7WWg3b8yt3D0RXA
https://www.youtube.com/channel/UC-ooFRwex3kzxXdKmn1fjhA


 ب مئلة االشنٍار م  منعددبجمٍل لصناعة االمنتانات م ٍد حطبٞ  

 quiz maker 

نطبٍوو  ٍمثوول  دا  جدٍوود  بم ٍوود للمعلمووٍ  باآلبووا  بالطووال  لبنووا   

بننوٍح . األلعا  ال ردٍة بال عالٍات النعلٍمٍة بطرٍقة مو لة برائعوة

األدا  نوغٍل اللعبة  ب ال عالٍة علي  ً ج ال شوارجٌ علوي جمٍوع 

 نظموووة النووووغٍلب كموووا ٍنوووٍح موووواركن ا موووع العائلوووة باألصووودقا  

بالوولمال  فووٌ المدرمووة موو  شووالل الوووبكات االجنماعٍووة  ب البرٍوود 

 .اعلكنربنٌ

 Make  it 

 ل نح الرابط   Telegramٍج  نتمٍل نطبٍ 

https://telegram.me/Educationaltechnology2/1409 
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 islamyajarallah 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://telegram.me/Educationaltechnology2/1409
https://telegram.me/Educationaltechnology2/1409
https://www.youtube.com/channel/UCMnORWVA7WWg3b8yt3D0RXA


 lucky roulette game  

مووواع٘اد ٍزيضووواث أٗ َٝنوووِ  سٗىٞوووجَٝنوووِ اعوووخخذاً حطبٞووو  

حغضٞو ايع يت اىصوفٞت عيوٚ اىقوشب ٗبوذٗساُ اىقوشب ٝوخٌ 

 اخخٞاس عؤاه بشنو عش٘ا ٜ

  classroom timer lite  

َٝنِ اعخخذاً ٕزا اىخطبٞ  مَؤقج فٜ اعخشاحٞضٞت اىذقٞقت  

 اى٘اعذة 

  word salad 

حطبٞ  صَٞو ٝذعٌ اىيغت اىعشبٞت  ٗرىل ٍِ خاله مخابت عذد 

 . ٍِ اىنيَاث

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  31



الٍبءب ب ب جل النكنبلبجٍوا التدٍثوة ب  صوبتت  

( فوووٌ المووودار  ب الجامعوووات ) تٍوووا  الطوووال  

كموا  نوه .  م ل بكثٍر مما كانت علٍه فٌ الماب 

نبجوود اآل  المئووات موو  النطبٍقووات النووٌ نموواعد 

الطلبوووة علوووي النعامووول موووع الم ووواء الٍبمٍوووة النوووٌ 

للطال  النركٍل  كثور بب جل ا ٍمك  . نننظرهء 

 .علي درامن ء 
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 تطبٌقات المواد  

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 



تطثيقاخ خاصح 

 لوادج الزياضياخ

33 



   GeoGebra  

 حطبٞ  اخش َٝنِ سعٌ اىذٗاه اىشٝاظٞت ع٘اء فٜ بعذِٝ 

  2D ,3Dاٗ رالرت 

حطبٞو  حغوج  شوشاد عوذد مبٞوش ٍوِ  صٞو٘صبشاحطبٞ  

اىَخخصووِٞ اىشٝاظووِٞٞ ٍووِ شووخٚ أّغوواء اىعوواىٌ ىشعووٌ 

 .ٗحَزٞو اىذٗاه ٗعو اىَغا و اىشٝاظٞت 

 quick graph   

  Photomath 

حطبٞ  ٝقً٘ بغو اىَغا و اىشٝاظوٞت عوِ غشٝو  حصو٘ٝش  

ٝضوووب اُ حنوووُ٘ اىشٍووو٘ص : اىعبووواسة اىشٝاظوووٞت  ٍالعظوووت 

 باىيغت االّضيٞضٝت 
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  نعلء الرٍاجٍات

  hbosh140 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 Altuffaha | الن اتة 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCOw1abjTcDj3D0cIDjymOrQ
https://www.youtube.com/channel/UCTRZfxxWe5U4yV_-1ueZ-5Q
https://www.youtube.com/channel/UCTRZfxxWe5U4yV_-1ueZ-5Q
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw


  Desmos 

حطبٞووو  عوووب٘سحٜ ٍفٞوووذ صوووذا ىَعيَووواث اىشٝاظوووٞاث  

ىيَشعيووت االبخذا ٞووت ٕٗوو٘ عبوواسة عووِ عووب٘سة بٞعوواء 

عاعت , صذٗه اىَْاصه , َٝنِ ادساس فٖٞا ى٘عت اىَ ت 

 ٍفش ت ٍِ اىعقاسم باسقاً عشبٞت 

 َٝنِ ٍِ خاله ٕزا اىخطبٞ  سعٌ اىذٗاه  

   Saboraa  

   Geoboard  

َٝنوووِ  اىَطاغووواثعبووواسة عوووِ ى٘عوووت ْٕذعوووٞت ٍوووع 

اعووخخذاٍٖا فووٜ  ٝضوواد اىَغوواعت فووٜ اىصووف اىزاىووذ 

 .  االبخذا ٜ اٗ دساعت اىخغ٘ٝالث اىْٖذعٞت اٗ  ٞشٕا

   Calculator 
حطبٞوو  سٝاظووٜ ٝخووشصٌ مخابووت اىَعيووٌ باىٞووذ  ىووٚ سٍوو٘ص  

 سٝاظٞت ٗٝغيٖا  
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

  DevsArab | المطبرب  العر  

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg


 Virtual Manipulatives 

حطبٞ  عب٘سة حفاعيٞوت  ٍخصول ىَوادة اىشٝاظوٞاث  

عٞذ ٝغو٘ٛ ادٗاث ْٕذعوٞت ٗاشوناه ٗقطوع ٗشوشا ظ 

 . اىنغ٘س باّ٘اعٖا

 -أشوووشغت ) ٕٗووو٘ حطبٞووو  ىعوووشض شوووشا ظ اىنغووو٘س  

 .  ٗاٍناّٞت اىششط عيٖٞا ٗعفظ اىعَو مص٘س( دٗا ش  

   Numberkiz 

حطبٞ   خاب باىنغ٘س  ٗششعٖا عٞذ ٝغطوٜ  مافوت   

اىَ٘اظوووٞع اىَخعيقوووت باى٘عوووذة ٗٝخنوووُ٘ ٍوووِ ٍضَ٘عوووت 

دسٗط ٍزووو ٍفٖووً٘ اىنغووش  ٗحنووافؤ اىنغوو٘س ٗحشحٞبٖووا 

شووشط ,مووو دسط فٞوؤ أسبعووت أقغوواً  ,ٗاىَقاسّووت بْٖٞووا  

ٗحووذسٝباث ٗأعوو يت حقَ٘ٝٞووت ٝقووً٘ اىطووالم ٍووِ خالىوؤ 

ٗحووٌ حزبٞخوؤ عيووٚ اصٖووضة .باّشووطت حفاعيٞووت  ىنووو دسط 

اىطوووالم مَضَ٘عووواث عٞوووذ ٝقٍ٘وووُ٘ بغوووو االّشوووطت 

 .ٗاىخَاسِٝ اىخاىٞت ٍِ خالىٔ

  Fractions 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  36



   pieces basic  

 ىعبت حعيَٞٞت حغاعذ اىطاىباث عيٚ مخابت اىنغ٘س   

  number line  
 حطبٞ  ٝغ٘ٛ خػ االعذاد   

َٝنِ اعخخذأٍ فوٜ  دْٝضاىخطبٞ  عباسة عِ قطع  

 .حنِ٘ٝ االعذاد ىيَشعيت االبخذا ٞت

  pizza fractions  

 جذول الضزب تاللغح العزتيح 

حطبٞوو  ْٝاعووب غاىبوواث اىصووف ايٗه االبخووذا ٜ ٝغوواعذ  

 فٜ حعيٌٞ اىطاىباث ايسقاً ٍع اىعام ٍصاعبت ىٖا 

 ىعبت حفاعيٞت حغاعذ اىطاىباث عيٚ عفظ صذٗه اىعشم  

 جشيزج االرقام   

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  37



 تثاًيتيي  

, غووشط, حطبٞوو  ٝغوو٘ٛ اىعَيٞوواث اىغغووابٞت ايسبعووت صَووع 

 قغَت ٍْاعب ىيَشعيت االبخذا ٞت, ظشم 

حطبٞ  ٝغ٘ٛ عيٚ أع يت حفاعيٞوت بغٞوذ ٝنوُ٘ ٍوذة اخصابوت 

روواّٞخِٞ فقووػ اىخطبٞوو  ٝغوواعذ اىطاىبوواث عيووٚ اىغووشعت فووٜ 

 .  اصشاء عَيٞت اىضَع

 حساتي  

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة  38



تطثيقاخ خاصح 

 لوادج العلىم
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   space 4d  

ٕزا اىخطبٞ  َٝنِ اعخخذأٍ فٜ ٍادحٜ اىعيً٘ ٗاالّضيٞوضٛ  

عيٚ عوذ عو٘اء عٞوذ ٝقوً٘ بعوشض اىغٞ٘اّواث ٍوع اعوَا ٖا 

 . باعخخذاً اى٘اقع اىَعضص ٍِ خاله بطاقاث خاصت

  

حطبٞ  ٝغخخذً خاصٞت اى٘اقوع اىَعوضص ىعوشض اىَضَ٘عوت  

اىشَغووٞت ٍووِ خوواله بطاقوواث خاصووت حبوواد ٍغووخقيت اٗ َٝنووِ 

 .  حغَٞيٖا ٍِ ق٘قو

   animal 4d  
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 Shoppe Babymama 

 H Alkhalifa 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007


  anatomy 4d 

ٝشووشط اىخطبٞوو  فنووشة ٍصووادس غاقووت اىنٖشبوواء َٗٝنووِ  

اىٖ٘ا ٞووت  ٗاىخ٘سبْٞوواثحضشبخٖووا بْفغوول بخنووِ٘ٝ اىَصوواّع 

 ٗاىيعب ٍِ خاله حنِ٘ٝ حيل اىَصادس

حطبٞ  سا ع ىضغٌ االّغاُ ٗاىقيب ٍفٞذ   ىَعيٌ االعٞواء 

ٗاىطووالم ٝغووخخذٍُ٘ حقْٞووت ًاى٘اقووع اىَووذٍش ٍووِ خوواله 

اٗ  االّذسٗٝوذاٗ  اٟٝفُ٘ماٍٞشا اىٖاحف اىَغَ٘ه ع٘اء 

ٕٗو٘ بغوٞػ ال ٝغخواس عو٘ٙ غباعوت , االصٖضة اىي٘عٞت 

 .ٗسقخِٞ ىخضشبخٔ 

 طاقح الكهزتاء  
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 H Alkhalifa 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ
https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ
https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ


تطثيقاخ خاصح لوادج 

 لغتي وهىاد الذيي

42 



 عذًاى هعلن القزاى 

ٝغاعذ أغفاىل عيٚ عفوظ اىقوشاُ اىنوشٌٝ باعوي٘م عوٖو ٗبغوٞػ  

ٗٝغخوو٘ٛ اىخطبٞوو  عيووٚ , دُٗ اىغاصووت اىووٚ اعووخخذاً االّخشّووج

اىعذٝذ ٍِ اىَٞضاث ٍزو اٍناّٞت عشض اىغو٘س ماٍيوت أٗ عوشض 

مو اٝت ى٘عذٕا ىخغٖٞو عَيٞت عفظ اٟٝاث بشونو صوغٞظ ٍٗوخقِ 

مَووا ٝوو٘فش اىخطبٞوو  ٍٞووضة حغووضٞو اىصوو٘ث عخووٚ ٝغووخطٞع اىطفووو 

حغضٞو ص٘حٔ ٕٗ٘ ٝخي٘ اىقوشاُ اىنوشٌٝ ىٞخاموذ ٍوِ صوغت حالٗحؤ 

ٍٗذٙ عفظٔ ىيغو٘س ٗباخظوافت اىوٚ رىول ٝو٘فش اىخطبٞو  اخخبواس 

اىغفووظ ىووَٞنِ ايغفوواه ٍووِ اخخبوواس ٍووذٙ عفظٖووٌ ٟٝوواث ٗعوو٘س 

 . صضء عٌ

ٕٗوو٘ , حطبٞوو  حفوواعيٜ ىلغفوواه ىووخعيٌ ٗعفووظ اىقووشآُ  أصووضاء 

 عْت  12عخٚ  3حطبٞ  ٍ٘صٔ ىيف اث اىعَشٝت ٍِ 

 الحافظ الصغيز 
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 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 القناةالتطبٌق تابع هذه شرح على للتعرف 

 App Trainers 

 Hamed Mujahed 

 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 

https://www.youtube.com/channel/UCxdjiJzwVt4VsvFWnlQJLoQ
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw


 الحزوف  -لغتي 

حطبٞووو  صَٞوووو ٝشوووشط صوووفت اىصوووالة ٗاى٘ظووو٘ء بشووونو  

 .  حفاعيٜ ٍغبب ىلغفاه ٍع ٗص٘د ٍغابقاث حفاعيٞت صَٞيت

  

حطبٞوو  ىغخووٜ ىخعيووٌٞ عووشٗد اىيغووت اىعشبٞووت ٗاالّضيٞضٝووت 

ىلغفاه بطشٝقت ٍَخعت ٝقً٘ اىطفو باىعغػ عيوٚ اصوضاء 

 اىغشد ٗح٘صٞيٖا ٍع بععٖا ىٞشنو اىغشد ماٍال 

 الىضىء والصالج 

 الحزوف الهجائيح هع ًاى و ليلي  

ٕوووزا اىخطبٞووو  ٝغووواعذ اىطفوووو عيوووٚ حعيوووٌ اىغوووشٗد اىٖضا ٞوووت 

باىصوو٘ث ٗاىصوو٘سة ٍووع غشٝقووت مخابووت اىغووشد ٗرىوول بخَشٝووش 

 االصبع ٍِ خاله أىعام حفاعيٞت 
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 تطثيقاخ لتعلن

 اللغح اإلًجليشيح  
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  Preposition Builder 

عٞصوبظ حعيوٌ اىيغوت اخّضيٞضٝوت ٗعوٞيت , ٕزا اىخطبٞو بفعو 

 .صذٝذةٍع حعيٌ ىغت اىْفظ ٗاىخفاعو ىيخشٗٝظ عِ 

  

فووٜ ٕووزا اىخطبٞوو  ٝضووذ اىخالٍٞووز أّفغووٌٖ أٍوواً صوو٘سة  

ٝغاٗىُ٘ ٍِ خالىٖا  مَاه صَيت حْقصٖا عوشٗد اىضوش 

عووِ غشٝوو  ٍْاٗىووت ٕووزٓ اىغووشٗد ٗمٞفَووا موواُ عووشد 

اىضش اىزٛ اخخاسٓ اىخيَٞز فونُ اىصو٘سة حعبوش دا َوا عوِ 

فاىٖووذد ٍووِ ٕووزا اىخطبٞوو  ٕوو٘ أُ . اىضَيووت اىخووٜ مّٖ٘ووا

ٝعووشد اىَخعيَووُ٘ أُ حغٞٞووش عووشد اىضووش ٝووؤدٛ  ىووٚ 

 . حغٞٞش ٍعْٚ اىضَيت بناٍيٖا

 Learn English Easily 

46 
 نبٍله قارً: إعداد المعلمة 



 ABC'sتعلن     

ٕو٘ ,ىوخعيٌ اىيغوت اخّضيٞضٝوت  االٝبادٗاعذ ٍِ أفعو حطبٞقاث  

حَنووووِ اىَخعيَووووِٞ ىعبووووت ميَوووواث فووووٜ ايعوووواط عبوووواسة عووووِ 

, ب٘اعووطت قا َووت ٍووِ اىنيَوواثاىيعووب (  (word gameٍووِ

 .صذٝذةٗحعخبش ٕزٓ اىيعبت ٗعٞيت ٍَخعت ٗ ٍش٘قت ىخعيٌ ميَاث 

ٖٝوذد اىوٚ حعيوٌٞ  "ABC'sحعيٌ ٕو٘ حطبٞو  ٍَخوع "حطبٞ   

ٖٝوذد اىخطبٞو  . ايغفاه اىغشٗد ٗأشناىٖا ٗٝخخبشٌٕ فٖٞا 

اىٚ سفع ٍغخ٘ٙ ٍعشفوت اىطفوو ٍوِ خواله ٍوا ٝغوَٚ اىخعيوٌٞ 

اىخشفٖٜٞ ٗرىل عِ غشٝ  رالد عو٘اط فوٜ آُ ٗاعوذ ٕٗوٜ 

 .  اىيَظاىبصش ٗعاعت ٗعاعت  عاعت اىغَع 

  Word BINGO  
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تطثيقاخ لذوي 

 االحتياجاخ الخاصح

48 



ihelpAutism 

حطبٞ  ٍ٘صٔ بايعاط ىيَصابِٞ باىخ٘عذ ٗ ٞوشٌٕ ٍوِ   

رٗٛ االعخٞاصاث اىخاصت عٞذ ٝ٘فش اىعذٝذ ٍِ اىصو٘س 

اىخعيَٞٞت  فٜ ٍضاالث ٍخخيفت ٍع  ٍناّٞوت  ظوافت أخوشٙ 

ٝخٞظ أٝعا اىعذٝذ ٍِ اىخَاسِٝ ٗاىذسٗط اىخٜ حٌ . خاصت

حصََٖٞا ٍِ غوشد أخصوا ِٞٞ فوٜ ٍضواه اىغوي٘ك عْوذ 

 .  ايغفاه

حطبٞوو  ٝغوواعذ ايغفوواه ٍووِ رٗٛ االعخٞاصوواث اىخاصووت  

عوِ اىع٘اغوف ٗ اىخَٞٞوض بْٖٞوا اىْطو  ٗاىخعبٞوش عيٚ حعيٌ 

 .  ٍخْ٘عتٍِ خاله أّشطت 

   See.Touch.Learn  
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  dyslexia quest  

حطبٞقوواث اىخ٘عووذ ٕوو٘ عبوواسة عووِ قا َووت شوواٍيت بشّوواٍش  

يصوووو االغفووواه اعوووخخذاٍٖا ٍوووِ اىخطبٞقووواث اىخوووٜ ٝوووخٌ 

اىَصابِٞ باىخ٘عذ َٗٝنِ أُ ٝغخفاد ٍْٔ أٝعا ٍِ ىذٌٖٝ 

 .  اىخاصتٍخالصٍت داُٗ ٗ ٞشٌٕ ٍِ رٗٛ االعخٞاصاث 

 ( اىذٝغينغٞا) ىَِ ٝعاُّ٘ عغش اىقشاءة  حطبٞ  

    Autism Apps  

 التزجواى في لغح اإلشارج     

ٍووِ خوواله ٕووزا اىخطبٞوو  َٝنووِ اىخ٘اصووو ٍووع اىصووٌ  

ٗاىبنٌ باعخخذاً ىغت اخشاسة ٗرىل عِ غشٝ  اىنخابوت 

 .اىَباششفٜ اىخطبٞ   اٗ اىخغذد 
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ٗفووووٜ اىْٖاٝووووت ال أٍيوووول  ال أُ أقوووو٘ه أّْووووٜ قووووذ 

بعووووط ٍووووِ اىخقْٞوووواث اىغذٝزووووت فووووٜ عشظووووج 

ٗاىخوٜ ال عصوش ىٖوا أٍوو أُ  ٗاٟٝبواداىغاع٘م 

اخخٞوواساحٜ ٗاىخعشٝووف عْوؤ قووذ ٗفقووج فووٜ أمووُ٘ 

أخطئ ٗقذ أصٞب فنُ بشش قذ ٗأخٞشاً ٍا أّا  ال 

 .  أخطاث فَْٜ  ٗ ُ أصبج فَِ هللا

 الخاتوح

 نبٌلة قاري     
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  عبدالعلٍل ابراهٍء عبداللطٍف الصنٍع

  بٍبقي الت 

  المرود  الطالبٍة بدرٍه الغامدً

   مل عبدهللا المنٍدً

Trainer Hana هنا  الترك  

  شمرٍة العبد

  الثمالٌعال   مشنلف_نعلٍء

  علٌ الم ناح

  النقنٌ نبٍنمبفرٍ  

  نكنبلبجٍا النعلٍء

  نعلء الرٍاجٍات

 Altuffaha | الن اتة 

  DevsArab | المطبرب  العر  
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https://www.youtube.com/channel/UCnBxIvdJXp0El_mwefyYrig
https://www.youtube.com/channel/UCobkw-6Ft3QbnVK0iGISSRA
https://www.youtube.com/channel/UCUiqGEriRerQCpDYz088qdA
https://www.youtube.com/channel/UC5yiPYdd64I23XXSWGPi9Kg
https://www.youtube.com/channel/UCtdXMZF7ORoaJ-RQYGiFqCA
https://www.youtube.com/channel/UCtdXMZF7ORoaJ-RQYGiFqCA
https://www.youtube.com/channel/UCEM1e6u1GhbjJDLxI-yf1uA
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCYNXut0saF36j_fW3WD0u4g
https://www.youtube.com/channel/UCQZEX545NFB_owzHZuN0GfA
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UCgREb6dZrxWxSQLolEvUomQ
https://www.youtube.com/channel/UC-ooFRwex3kzxXdKmn1fjhA
https://www.youtube.com/channel/UCOw1abjTcDj3D0cIDjymOrQ
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw
https://www.youtube.com/channel/UCK7N0vHikAoz2qa9OW3dIBw
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
https://www.youtube.com/channel/UC9_-1pZGCD03Yve9nb18UHg
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 Mohamed Ismail 

gari nabeelah 

 Trj361  

 Saq Ateka 
 amr-Al ebtesam 

 Rawhi Moneer 

 AlQulibSaleh  

 islamyajarallah 

  hbosh140 

 Shoppe Babymama 

 H Alkhalifa 

 H Alkhalifa 

 App Trainers 

 Hamed Mujahed 
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https://www.youtube.com/channel/UC59pRDaaVICh_Efh-CksRYQ
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC2Gsgk9ypn6fgp3XwVpiEdA
https://www.youtube.com/channel/UC3WTd-m87uXNa-CG9VMridg
https://www.youtube.com/channel/UC3WTd-m87uXNa-CG9VMridg
https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
https://www.youtube.com/channel/UC7ale3zZjHCjeFJkZpbU9Xw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnOHQqXFs-fOIPwa_HP_CNw
https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCnW0XVrsFUYkI4-7jXU3Lhw
https://www.youtube.com/channel/UCOXwxVk9CgRS-FlzqF7Q8zw
https://www.youtube.com/channel/UCOXwxVk9CgRS-FlzqF7Q8zw
https://www.youtube.com/channel/UCMnORWVA7WWg3b8yt3D0RXA
https://www.youtube.com/channel/UCTRZfxxWe5U4yV_-1ueZ-5Q
https://www.youtube.com/channel/UCTRZfxxWe5U4yV_-1ueZ-5Q
https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/channel/UC4K9EtFh1WG06hpUzyLD9IQ
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007
https://www.youtube.com/user/alkhalifa2007
https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ
https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ
https://www.youtube.com/channel/UCPgMoRDkQ3YM8p54vaHf-NQ
https://www.youtube.com/channel/UCxdjiJzwVt4VsvFWnlQJLoQ
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw
https://www.youtube.com/channel/UChZYSMMXXdnm0MZiFxucqmw



